Zápis ze setkání Rady rodičů při AG KM dne 5. dubna 2019
Přítomni:
Vavrušová Ivana 1. A, Hassová Sabina 1. B, Novák Hynek 1. C, Křižanová Vladimíra 1. P,
Zahradníčková Helena 1. P, Čurečková Světlana 2. B, Dostálová Zdeňka 2. B, Zvoníčková
Ivana 2. C, Doubrava Miroslav 2. S, Iránek Tomáš 2. S, Neubauerová Lenka 3. A, Špalková
Markéta 3. B, Zábojník Zbyněk 3. B, Kolaříková Jarmila 3. C, Gřivová Helena 3. T, Suchá
Marie 3. T, Sukupová Petra 4. K, Pavelková Pavla 4. K, Gřiva Martin 5. K
Omluveni: Šustek Jiří, Polišenská Kateřina 4. B, Haninec Alojz 4. C, Kvapilík Martin,
Michoňková Ivana, Jan Sovadina – vedoucí DM, Petr Káňa – spirituál.
Za AG KM: Jan Košárek – ŘŠ
Program:
1. Úvod, přivítání
2. Zpráva o hospodaření RR – p. Zahradníčková
- zůstatek k 27. 3. 2019

179 188,- Kč

3. Informace ředitele školy:
-

-

-

realizované investice (ozvučení auly, dataprojektor, kaple)
potřeba opravy varhan v kapli (protržený měch a další), 8. 5. se uskuteční
benefiční koncert (generální oprava 380 tisíc Kč, rychlá pomoc cca 140 tisíc Kč),
možnost čerpání dotací na opravu
WiFi síť ve škole dokončena
od září 2019 přechází škola na EduPage, moderní online školní informační
systém, který zpracovává všechny potřebné údaje dle platné české legislativy a
nařízení GDPR (elektronická třídní kniha, žákovská knížka, školní matrika,
rozvrh, suplování atd.)
informace o dalších opravách (Domov mládeže), po pečlivém uvážení a
propočítání nákladů se možná uskuteční zvýšení ceny za ubytování na internátu
na základě inspirace z jiných škol zvažuje vedení AG vytvořit systém mentoringu
pro pomoc studentům v rozhodování o dalším studiu a profesním směřování
přijímací zkoušky (4leté gymnázium 176 uchazečů, přijetí cca 90 uchazečů, 6leté
gymnázium 59 uchazečů, přijetí cca 30 – 32 uchazečů)
informace o maturitách v následujícím období
informace o rozdílnosti financování státních a církevních škol

Připomínky rodičů:
-

připomínky k zapisování žáků do projektů vypsaných školou, možnost zvážení
elektronického přihlašování
zvážit preferenční vypisování projektů, o které měli studenti v minulosti největší
zájem
1

-

-

informace rodičů z více ročníků o situaci v předmětu matematika (stížnosti na
klasifikaci žáků)
dotaz na minimální počet známek za klasifikační období (3 za pololetí), jaký je
postup pedagogů např. při jedné známce z předmětu, návrh na stanovení
minimálního počtu známek dle časové dotace předmětu v rozvrhu hodin daného
ročníku
dotaz na zavádění školného na AG (zatím se zavádět nebude a je třeba přihlížet
na církevní charakter školy, na žáky z vícečetných rodin a také z důvodu
možného úbytku studentů)

Zapsala: Helena Gřivová, 5. dubna 2019
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